
 
 

   ROTEIRO 

DE CÉLULA KIDS 
 

Referente à ministração do dia: 08/03/2019 

 

Visão 

 Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja. 

  
 

Missão 

Conquistar nossa geração para Cristo com células que se multipliquem pelo menos uma vez ao ano. 

 

 O MENINO QUE OUVIU A VOZ DE DEUS  

  
 

 Os pais de Samuel chamavam-se El-cana e Ana. Eles se amavam 
muito e queriam um filho, mas Ana não podia ter filhos. Por isso, ela orou, 
com toda a confiança, pedindo a Deus que lhe desse tal filho. 
 Passado não muito tempo, Ana ficou grávida e deu à luz um menino. 
Ela o chamou com o nome de Samuel, que significa "pedido ao Senhor". 
Seus pais ficaram contentes e agradeceram muito a Deus. Sua mãe 
cuidava dele com todo amor e carinho. E lhe ensinava muitas coisas. 
Certamente foi com ela que Samuel aprendeu a orar e a ter Deus como 
um amigo. Sua mãe havia feito uma promessa: de oferecer este seu filho 
a Deus para que ele se tornasse um sacerdote.  
 Assim, Samuel dedicaria toda sua vida ao Senhor para servir ao seu 
povo. Sem dúvida, este gesto de Ana era muito bonito. Mas você já 
pensou onde é que Samuel aprenderia a ser sacerdote? Pois, naquele 
tempo, não havia seminários, como existem hoje, onde se preparam os 
futuros. 
 Contudo, seus pais sabiam o que precisavam fazer. Por isso mesmo, 
quando Samuel era ainda criança, eles o levaram para morar no templo, 
numa cidade chamada Siló, na antiga Palestina. Seria aí, junto com o 
sacerdote Eli, que o pequeno Samuel começaria a preparar o seu futuro, 
como sacerdote. (Leia em I Sm 1:24-28 como foi a chegada de Samuel no 
templo.) 
 Samuel acostumou-se logo e gostou muito de viver em Siló. Todos 
os anos, seus pais iam visitá-lo. Eles estavam felizes, e Eli os abençoava. 
Assim, Samuel foi crescendo. E com muita alegria e dedicação ele servia 
ao Senhor, na presença de Eli. 
 Além de Samuel, Eli era ajudado nas tarefas do templo pelos seus 
dois filhos: Hofni e Finéias. Estes, ao contrário de Samuel, não se 
preocupavam com as coisas de Deus, nem com os deveres dos 
sacerdotes em relação ao povo. Eli, já bastante velho e enfraquecido, 
sofria muito com isso. Aconselhava-os sempre, mas em nada conseguiu 
modificar o comportamento dos filhos. Samuel, no entanto, continuava 
sempre dedicado, e Eli confiava muito nele. 
 

I – FICA A DICA:  

 

 Em 1 Samuel 3, o Senhor Deus nos mostra que nossas orações 

podem tomar um rumo completamente diferente do que esperávamos. 

Ana pediu a Deus que lhe desse um filho, o Senhor por sua vez lhe deu 

um sacerdote, juiz e profeta. Neste capítulo ele ouve a voz de Deus pela 

primeira vez, em um tempo que a voz do Senhor não se manifestava. 

 Ou seja, Samuel é um divisor de gerações. A geração que não ouvia 

a Deus estava ficando para trás e a fidelidade de Ana e Samuel, atraíram 

o amor de Deus para si. 

 Deus escolheu Samuel como ministro de um novo tempo. Um 

profundo homem de Deus, a quem o Senhor amou e por meio de quem fez maravilhas. 

 Aprendemos aqui, que para falar conosco, Deus se utiliza daquilo que nos é familiar. Quando ouviu a voz do 

Senhor, Samuel achou que fosse Eli. 

 Para ouvir a Deus precisamos estar atentos aquilo que está a nossa volta. Deus se faz compreensível por 

meio do comum. Quando esperar por resposta de sua parte, não procure muito longe, fique atento ao que está perto. 

 

   

  

 

[TÍTULO DA 

BARRA LATERAL] 

Resumo da Ministração 

A Bíblia narra a história de 

Samuel apresentando-o, 

inicialmente, como um menino 

muito querido por Deus. E não 

só. Pois também Samuel amava 

muito a Deus. Por isso, desde 

pequeno, ele aprendeu a ouvi-lo 

e a transmitir suas mensagens 

às pessoas.  

Objetivo: Ouvir a voz de Deus 

Verdade Central Relacionada: 

Ensinar que Deus fala conosco 

através do Espírito Santo. 

Texto base:  1 Samuel 2:3-21 
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II - CRONOGRAMA 

 

1- Recepção / Bate-papo (Receba as crianças e juniores, cumprimente-as e converse um pouco com elas sobre a 

sua semana). 

2- Louvor / Adoração: Fala Senhor | DVD Samuel | Crianças Diante do Trono 

3- Oferta: Líder não esqueça de ensinar as crianças que não devemos chegar à presença de Deus com as mãos 

vazias, que devemos trazer sempre a nossa oferta de gratidão e de amor a Ele. 

4- Pedidos de Oração: Líder ore por todos da célula e por seus pedidos específicos. 

5- Revisão da lição anterior: Faça perguntas da última lição dada. (Conseguiram cumprir os desafios?). 

6- Quebra-Gelo:  Vamos Compartilhar? – Permita que cada criança ou junior compartilhe sua recente experiência de 

ouvir a voz de Deus. 

 

  

III - AO LÍDER 

 

• 1 SAMUEL 3:1 – 14 DEUS FALA COM SAMUEL 

• 1 SAMUEL 3:15 – 18 SAMUEL RELATA A VISÃO PARA ELI 

• 1 SAMUEL 3:19 – 21 DEUS ESTÁ COM SAMUEL 

 
IV – INTRODUÇÃO 

 

 Samuel teve uma experiência com Deus 

 

 Apesar de Samuel servir ao Senhor desde os 3 ou 4 anos, era necessário que ele tivesse uma experiência 

pessoal com Deus. “Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra 

do Senhor” (1 Samuel 3:7). 

 O capítulo 3 passa a narrar essa experiência. Samuel devia ter aproximadamente 12 anos agora, enquanto 

dormia, o Senhor o chamou: Samuel, Samuel! Ele achou que fosse Eli e foi até seus aposentos para atendê-lo. Mas 

não era Eli, e isso aconteceu por três vezes, até que Eli percebeu que era Deus quem o estava chamando e o orientou 

como deveria fazer. 

 No v. 10 Samuel conhece um Deus pessoal: Então, veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras 

vezes: Samuel, Samuel! Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Um Deus que o chama pelo nome, que sabe 

quem é e do que precisa. A partir desse momento Samuel não apenas havia sido dedicado a Deus, não apenas era 

ensinado sobre Deus e servia a Deus, mas agora Samuel conhecia a Deus. 

 Assim como Samuel, muitas crianças têm conhecido esse Deus pessoal com tenra (jovem / pequeno / novo) 

idade. Assim como Samuel você e eu precisamos conhecer esse Deus pessoal em profundidade, o Deus que nos 

chama pelo nome: “Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu” (Isaías 4:1b). E isso acontece 

em Jesus Cristo. Hoje, todos nós temos esse chamado para irmos a Deus e termos lindas experiências na sua 

presença. 

 

V – ANDAMENTO 

V = Versículo VV = Versículos 

 

 Assim, a vida de Samuel prosseguia seu ritmo normal. Nela não havia coisas ou visões extraordinárias. Certa 

noite, porém, algo diferente aconteceu... Eli estava em seu quarto. Também Samuel já estava quase dormindo, 

quando ouviu uma voz que o chamava: "Samuel, Samuel". Ele pensou que fosse Eli e foi imediatamente procurá-lo e 

disse: "O senhor me chamou?". Eli respondeu: "Não, volte para a cama e durma". Samuel obedeceu, mas quando 

estava novamente quase pegando no sono, ouviu de novo: "Samuel, Samuel". Outra vez pulou da cama e correu para 

Eli: "O senhor me chamou, aqui estou". De novo Eli o mandou de volta para a cama, pois não o havia chamado. 

 Uma terceira vez, Samuel ouviu o chamado e correu para o quarto de Eli. Então o sacerdote entendeu que 

era Deus que queria falar a Samuel e disse-lhe que fosse dormir e se voltasse a ouvir a voz dissesse assim: "Fala, 

Senhor, que estou escutando". Samuel fez direitinho como Eli havia ensinado. Então Deus lhe revelou uma terrível 

mensagem. Nela Deus comunicava a Eli uma decisão muito importante: ele ia tirar de seus dois filhos o direito de 

serem sacerdotes. Tudo isso porque eles estavam desrespeitando Deus e o povo. 
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 Samuel compreendeu bem o recado de Deus. E ficou pensativo: "Como vou dizê-lo a Eli? Ele ficará muito 

triste. Mas Deus tem toda a razão e eu não posso desobedecê-lo". Assim, no dia seguinte. Samuel contou a Eli tudo 

o que o Senhor lhe falara. E o sacerdote aceitou as determinações de Deus, através das palavras de Samuel. 

 Pouco depois, também o povo ficou sabendo de tudo. e Samuel se tomou um profeta no meio deles. Todos 

tinham grande respeito por ele e diziam: "E um profeta, pois Deus falou com ele, e ele nos comunica as coisas de 

Deus". 

 

VI –Clímax 

 

 Toda vez que Samuel falava em nome do Senhor, as coisas aconteciam exatamente como ele dizia. 

 Em pouco tempo todos em Israel ficaram sabendo que Deus havia escolhido Samuel para ser Seu profeta. 

 E se você também quer ouvir a voz de Deus, mas ainda não O recebeu como Salvador pode recebê-lo agora 

e ouvir a Sua voz te chamando de filho. “Por que a todos quanto receber, Deus dar o poder de se tornar Seu filho.” 

João 1:12 

 

VII – FINAL 

 

 Conclusão 

 

 Por meio da história de Samuel percebemos que desde criança podemos conhecer a Deus. Samuel torna-se 

o sacerdote que iria ungir e destituir a Saul e logo depois ungir o rei Davi: “Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, 

e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que 

Samuel estava confirmado como profeta do Senhor” (1 Samuel 3:19-20). 

 

Desafio: Louvor / Adoração: Fala Senhor | DVD Samuel | Crianças Diante do Trono 

 

Fala, fala Senhor 

Fala, fala Senhor 

Eu quero te ouvir 

Estou aqui 

Fala comigo Senhor 

Sou teu servo 

Quero obedecer Tua voz 

Teu amigo 

Fala comigo Senhor 

Fala, fala Senhor 

Fala, fala Senhor 

Eu quero te ouvir 

Estou aqui 

Fala comigo Senhor 

Teus segredos 

O que está em teu coração 

Tua palavra 

Fala comigo Senhor 

Fala Senhor 

Pois teu servo está ouvindo 

Fala Senhor 

Quero ser o teu amigo 

"Fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo" 


